
 
Đăng ký tham gia Ủy ban Giám sát Thuế Move Seattle 

 
Quý vị rất quan tâm tới giao thông Seattle? Ủy ban Giám sát Thuế Move Seattle đang tìm kiếm các ứng 
viên tham gia phục vụ trong Ủy ban để giám sát các khoản doanh thu, tiến độ chương trình và dự án từ 
khoản thuế 930 triệu USD có tên Levy to Move Seattle. Chúng tôi hiện đang tiếp nhận các đơn đăng ký 
cho vị trí một thành viên mới của Ủy ban Giám sát Thuế Move Seattle. Vị trí này hiện đang trống và 
người được bổ nhiệm sẽ phục vụ một phần nhiệm kỳ cho tới hết năm 2019. Các thành viên được bổ 
nhiệm sẽ được cân nhắc tái bổ nhiệm vào cuối nhiệm kỳ ban đầu để phục vụ cho Ủy ban trong thời gian 
trọn một nhiệm kỳ bốn năm. 
 
Ủy ban Giám sát Thuế quan tâm tới các ứng viên có kiến thức hoặc kinh nghiệm trong ngành giao thông 
vận tải, quản lý, kỹ thuật cầu đường và kết cấu, chính sách công, tài chính, vận động chính sách, các dịch 
vụ xã hội và kinh doanh. Các thành viên phải là cư dân của Seattle. Việc bổ nhiệm các thành viên Ủy ban 
Giám sát phải được Hội đồng Thành phố Seattle xác nhận. 
 
Ủy ban Giám sát Thuế Move Seattle đóng vai trò như một một cơ chế quan trọng về trách nhiệm giải 
trình đối với cách sử dụng các khoản thu Thuế Move Seattle. Ủy bạn Giám sát tư vấn cho Hội đồng 
Thành phố, Thị trưởng và Sở Giao thông Seattle (SDOT) về việc tiết kiệm chi phí cho chương trình và các 
dự án hoặc ứng phó với các khoản vượt mức chi tiêu. 
 
Các thành viên ủy ban đại diện cho các độ tuổi khác nhau, các mức độ đi lại, các cộng đồng đa dạng và 
cư trú trong các khu vực trên khắp thành phố. Các thành viên họp mặt từ 5:30-7:30 tối, các ngày thứ Ba 
đầu tiên của mỗi tháng ở khu vực trung tâm Seattle. Các thành viên ủy ban phục vụ ủy ban một cách 
tình nguyện, không được nhận thù lao. Trong tùy từng trường hợp, chúng tôi có cung cấp vé xe buýt cho 
các thành viên để đi tới các cuộc họp của ủy ban và có hoàn trả tiền trông giữ trẻ trong thời gian thành 
viên tham dự các cuộc họp. 
 
Thành phố Seattle cam kết phát huy tính đa dạng trong các ủy ban và hội đồng của chúng tôi. Người da 
màu, các cộng đồng thu nhập thấp, dân nhập cư và tị nạn, người khuyết tật, người phải chịu cảnh vô gia 
cư, cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới, phụ nữ và trẻ em gái, thanh thiếu niên, người 
cao tuổi và Thổ dân được khuyến khích đăng ký tham gia. 
 
Những cư dân Seattle quan tâm đến chương trình này cần nộp một sơ yếu lý lịch và thư ứng tuyển trình 
bày lý do muốn tham gia qua email trước 4 giờ chiều, thứ Sáu, ngày 1 tháng 3, cho Rachel McCaffrey tại 
địa chỉ MoveSeattle@seattle.gov. Nếu không thể sử dụng email, vui lòng gửi một sơ yếu lý lịch và thư 
ứng tuyển qua đường bưu điện Hoa Kỳ tới địa chỉ: 
 
Rachel McCaffrey 
Seattle Department of Transportation 
P.O. Box 34996 
Seattle, Washington 98124-4996 

https://www.seattle.gov/transportation/about-sdot/funding/levy-to-move-seattle/oversight-committee
https://www.seattle.gov/transportation/about-sdot/funding/levy-to-move-seattle/oversight-committee
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Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://goo.gl/gyTs75 hoặc liên lạc với Rachel McCaffrey tại 
MoveSeattle@seattle.gov hoặc (206) 615-0925. 
 

https://goo.gl/gyTs75

